,,TRENINGI RC W BLUE CITY’’
PROJEKT

I.

INFORMACJE OGÓLNE:

W dniach 17 marca, 7 kwietnia oraz 19 maja 2019 roku odbędą się Treningi kontrolowane
elektrycznych modeli samochodów zdalnie sterowanych. Do treningów zostanie wykorzystany
system AMB mierzący czas oraz ilość wykonanych przez zawodników okrążeń. Treningi
kontrolowane mają charakter wyścigów. Zawodnicy podzieleni w grupy oraz odpowiednie
klasy

(w

zależności

od

rodzaju

prowadzonego

autka).

Udział w treningach mogą wziąć wszyscy chętni posiadający własny samochód elektryczny w
skali 1:10. Przewidziane są również darmowe nauki jazy udostępnionym przez organizatora
modelem zdalnie sterowanym dla publiczności, realizowane w przerwach pomiędzy wyścigami
poszczególnych grup. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

1. TERMINY:
a) Trening I – 17.03.2019 w godz. 09.00-19.00.
b) Trening II – 07.04.2019 w godz. 09.00-19.00
c) Trening III – 19.05.2019 w godz. 09.00-19.00
2. MIEJSCE:
Centrum Handlowe Blue City, poziom -1, Aleje Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa.
3. KOSZT:
Udział w całodniowym treningu (wpisowe) jest płatny 40zł/osobę.
Nauka jazdy dla publiczności w trakcie przerw pomiędzy wyścigami jest darmowa.
4. ZAPISY:
Aby wziąć udział w treningach kontrolowanych należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
http://www.zawody-rc.pl/

II.

ORGANIZATORZY:

Organizator projektu:
ATA Sp. z o. o.,
ul. Zwycięzców 6A/4,
03-941 Warszawa,
Tel. 22/616 17 17,
Mail: biuro@zabawki-modele.pl
Fax. 22/616 20 00
NIP 521-012-09-48
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000027211
Prezes Firmy ATA:
Niko Triandafilidis
tel. 601 333 338

Event Manager:
Maciej Bauk
tel. 506 488 632
mail: maciej_bauk@wp.pl

Miejsce przeprowadzenia Projektu:
Centrum Handlowe Blue City,
Poziom -1 oraz +2,
Aleje Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa

Partnerzy projektu:
- Centrum Handlowe Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,

- Automobilklub Polski, Powstańców Śląskich
127, 01-355 Warszawa,
- Carrera Motorsport Polska
- Hit-Bis, Załęska 96, 35-322 Rzeszów

III.

WYMAGANE ZASOBY:

1.Materialne:
a) Powierzchnia do dyspozycji ok. 70m2 w CH Blue City na poziomie -1
b) 1 Tor dywanowy do rozłożenia na poziomie -1 w CH Blue City, w tym:
- 70 m2 dywanu dla modeli RC,
- taśmy czarne (10szt.),
- bandy plastikowe zewnętrzne do budowy toru (14 szt. Po 2mb),
- bandy wewnętrzne do budowy konfiguracji toru (rożne elementy),
- 10 modeli samochodów zdalnie sterowanych + aparatury(on-road),
- pakiety/akumulatory zasilające samochody (15szt.)
- ładowarka do pakietów;
c) stoły i krzesła dla uczestników (w zależności od potrzeby)
d) 1 laptop do zapisywania zawodników i czasu + ładowarka + mysz,
e) Przedłużacze (15 sz.)
f) banery;
g) szybko-złączki długie 3 paczki;
h) walizka z narzędziami;
i) koszulki ATA, Carrera, Rajdowe Lato w Mieście;
j) długopisy;
k) listy obecności dla zawodników;
l) stopery (4 szt.)
m) ulotki ATA + ulotki BRUDER
n) drukarka + papier do wyników
o) zgłośniki, mikrofon i mikser
p) podium na 1,2 i 3 miejsca,
q) transpondery (wszystkie które posiadamy)

r) worki na śmieci;
s) podest dla zawodników
2. Niematerialne:
a) instruktorzy RC ATA w CH BC (2 osoby);
b) sędziowie – operatorzy systemu AMB (2 osoby);
c) osoba koordynująca całą imprezę (event manager);
d) Zgoda kierownictwa CH BC na przeprowadzenie projektu i zagospodarowanie
przestrzeni na poz. -1.
e) Wsparcie informacyjne ze strony działu marketingu CH Blue City Warszawa, poprzez
internet (facebook, Strona firmy ATA, zawody-rc, instagram).

ZAPRASZAMY !

Event manager
Maciej Bauk

